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Qual o caminho
para a revolucao
i i rtuouesa?

-de Workeri Vanguard No. 46,

Tdejulhodo 1974

Durante os tiltirnos dois mcses odruma portugufa
tem focaltaado num tema fundamental* a luta pelas
massas. Para os reacJonrtnos ngrupados an redor
de Sptnola e da "Junta do Salvacio Nacional," a

qucstao £ post a negatlvamcntc s6 forcando oa

Operirlo* cm submlssao passiva-atravfe do uma
combinacao astuta de comressoes, da alimentavao
dc Husoes dcmocrflUcae c do use do forca bnii.i-

Ales pod <.'m t«r a esperancade eslabeU&ar as (Areas

armadas e pdr urn tim a correnle 'anarquuL'
Para on r<*voluclonarios a mesma sttuacao c posta

posittvamente, c multo mats claramonte s6 at raves
da hbtrtacao doproletartadodas Husoes domocrJUcas
v da conjuncaiiorefurniista ParUdoComunista (PCP),
so atravesda cristalltacaodum partidodc varmuarda
trotskista c da atracoo dos setores decistvos da
class* operaria as suas bandelras, o camintio da
revolucao socialista pode st*r preparado*

_ Portugal cstA presentcmcntc numa clisstca situa-

cao pre-revoluclouAm dum tipo lento* A sltuaclo £
pre-revoluclon£ria no sentido dc que qualqucr choque
seven) (pur exernplo una tentativa prematura dj Junta
em csmagar a csqucrda o as organizacocs da classe
operana. ou a precipitada miervenc&o do exdrcito
espanhol) poderla fActlmcntc lovaraoestabeleclmento
de orspku de dualidade de poder (Soviets). Esse
potcnclal rovolucionario £ o reflexo dum profundo
odio dos seus exploradores entrc as massas trabaiha-
doras portugucsas, a qual nas flltlmas semanas tern

constantcrncntc ido em greves edemonstrado contra
os descjos do gov&rno provisdrio Memocratlco."

A lentidao, por outro lado, e uma expressao da
falta d« experiencla politics por parte dos operirios,

e a consequent? ausencia deumpartido rcvolucionArio
marxlsta tirmcnu-nlc enraizado nas massas. Na super-
flcte, a Revolucao Russa ocorreu cntrc fevoreiro e
outubro de 1017. Na realidade, &*** ripldo ritmo de
desenvolvimento so lot posstvel por causa da previa

"riencia da revolucao de 1005 e de mats de uma
decada de lntcnsa luta polltlca ontreospopullstasnar-
odniki, os mencheviques e os bolclicviques. Todo tsso
estiausente na hlstorla da classe operarla portuguexa,
que apenas agora esta despertando dos 45 anos de
forcada sonolcncla sob adltaduradeSalaKar-Caetano*

A present* situacao e o resultado de tuna m:mobra

de setorcs chaves do capitalisms porluitucs, Km face

da iminente derrota mllltar em Gume
1

-Bissau e da
rap Ida deterloracao da situacao em Mocamblqui . 1

burgucxla csperava dinumnr sua* pttrtsJ 09 Afj

(dando uma DctSciA "lndepcndencla* as colomas na
t'^trut\ira d« Utta "comunUode* lusUana) ' r

tando a economla em direcSo da Lurupa e m mesmo
tempo mantendo um;i "democrfloia controlada 4 em
Portugal. Nao era apenas h^lnola qui* ttnha aonbws
gaulllstas.

Mas at^ agora a grandi manobm t«m sido urn
notivcl insucesso. Os trabalhadores portuv
tern entrado em Lntonsas lutas de classes ulemeatares
com os seus opressores CMpli lUj y, cles )a tl
cntrando em conJllto com o ffov*mo provtsorio. Mas
enquanto os trabalhadores rfm suas lutas em tfti

de classes, v lar^as secoes do proletariado reconbe*
com que o golpe slKniflca fundamentalmint*
uma mclhor posicao para lutar pela sua lUMrtAi
eles fiao alnda lncapazes dc transcendur a estrutura
oconomlsta das lutas slrrilcai*.

Por um reogrupomento rovolucionario

£xalamente a mesma sltuacio, cxprcssaeratermos
muls soflstlcados rcfletlndo conlusao polltua rcn-
trlsta, esti presenie entre os numorosos, ostensiv
mento rcvolctonirius Krupos emPortu^chnruni lado,

a chamada eatrema esquerda 6 rclativamente gramlt*
em comparacao com o reformlsta POP. s*: o PCP
consepje mobiltzar 10.000 milltanU'S e siinpa'
para uma manlfestagao contra as greves, o maoista
MRPP (Movimenlo Rcorganizatlvo do Partldo do
Proletariado) e um nascente bloco maoista ritr es-
querda/t rabalhista/anamulsta/*trotaklsta' c o n s e -

gucm moblllzar aproilmadamente o mesmo ntimcro
para manifcstacoes demandando independenciamH^li'
ata para as colonias. Mas ao nlvel da dirccao polltlca.

nenhum d esses grupos tern demoastrado a abUtdade
de iiderar a luta em direcao a remuQsO proletdj
atrav^s da generalltacao e centrallr.acaodaslutasdos
operirlos numa batallia pelo poder est..

Durante levantes dos massas, mesmo um qrupope-
qucno pode tornar*se uma grand t* ffirca num curto
perlodo de tempo se ele di as massas uma anllise
correta e lancaoscorretos slogans no propria ocasULo.
Agora queum grande tnlmerode trabalhadores estft Indo



&J£m da ramisa de forca reformista iraposta pelo

POP e que milhares de militaries cfltao suportando

urn ou outro dos varios grupos centrists, o camlnbo
pan urn profundo reagrupamcnto rcvolucionario esta

abertu em Portugal. Fot dessa mancira quo Lenin
preparou a vildria da Revolu^ao de Outubro depots do

seu relflrno a Russia om abril 1917 reoricntando o
partido bolchevtque em dlrocao A conquista do poder

sovi#iico, fundindo com o grupo llderado por Trotsfcy

e lotando para llrar 09 trabalhadores da Influencfa

exercida pelos nienchcviqucs e pelos social-

revoluc 1onlr ios

.

Tal reagrupamento deve tomar a forma da con-

strucio de urn parUdo irotsklsta com uma firme

base programattco marxista. S6 dessa nianelra o
produto final das lusoes e separarocs entre grupos

ostenslvelraenie revolucionarios pode liderar a luta

dai massas em vez de flcar a reboque atrasdelas

(como esta acontecendo agora)* A cliave para urn

reagrupamtmlo rcvolucionario bem succdldocportanto

uma profunda luta pelo Programa de Translcao e por

uma polltlca trotslusta,

Esta perspectlva 6 diretamcntc oposta ao bloco

oportunista preaentemenle sendo tenlado por virlos

grupos a esquenia do PCP, A "trotsUsta" LCI

(Llga Comunista Intcrnactonallsta), a castristayanar-

qui.su LUAR (Ltfja de XJniao e Accao Revolucionaria),

o castrista/trabalhlsta PRP (ParUdO Hrvolucionario

de Proletartado), a maotsta URUL (Uniao Revolucio-

narla Marxista-Lenlnlsta), os CIC (Comltes pela

ind«pondoniM.i Imediata Incondiclonal das Colonlas)

c as social-democratas de esquenia CBS IComlssoes
de Base Socialistas) estao tcntando eementar uma
lalsa unldade baseada num programa de tres pontos.
Indopendcncia total o imediata para as CoUtala*,

rejeicao do oportuniamo do PCP e da sua trill

da classe operiria, e revolucao soclallsta como
tinlco melo de Ubcrtacaodoproletariadoportuffues.

Enquanto qui* essas domandas sao Justas e poder-
tam ser o objeto para uma acao conjunta ocaslotial,

a "umdade" que elas reprcsentam c totalm*

ftctlcia. Multo provavelmentc eta nao passara de
utn bloco de propaganda informal no quaj as tilversa*
organtzacdes political submerglrao as suas difer-
encas polltlcas* Mesmo tie uma formacao comum
emerglsse (similar ao MIR chllcno fundado em 1965

por maolstas, castristas e "trougkistas") eia ma
divldir-ae novamtnte ao primeiro sertotestepolitico;

por ejtempio numa situacao parecido aos *dlasdc Julbo"

da Revolucao Rus&a, quando os maolstas, anarquist.\s

castristas poderiam multo bemtentaralpjmaesp4Jcie
de acao avonturista, ou por exemplo ela poderia
dividlr-se UmMm em respeito a certas demanias
polllicas como a demanda por eleicoes imnliataa

para uma assemblela constltuinte.

O programa polUico do reagrupamento das forcas

revolucionarla* marxistas concrt-tlzado por Li-nin

na Russia em 1017 esii contido nas famosas'Teaics
de AbriL" Es^as teses tratam da qucstao da atitudc

para com o gov§rno provisdrio, para com a guerra
impcrialista e para com a questao agrana, sobrc
as titicas para a luta no ex£rcito, sobre as tarefas

lmedtatas do partido, sobre a questao nacional e
sobre o carSter de ctasse da revolucJo. Essas
eram as prementes questoes da ocastao: sem unidade

nessas quesloes acio revolucioniria era impo^slveh
56 um programa de tal magnitude pode servir boje
de base paraum reaRrupamenlo marxista em PortugaL

Trotsky, no documento fund ador da Quart a Inter-

national (O Programa de TranslcaoJ, exlgta a for*

mulncao de um programa de demanda*.

"para ajudar as massas. no processo daj lulasdt-

irlas. achartm a pontc rntre am itemandis preacnu*

e o programa socialists da rerolucao. Essa poote

deveru incluir um slstema de damanrtas I* (rant*-

cSo# erlvadas das eondicScs de hoje e do atual #stado

de consciencls de largo* canudas da clsase oper-

arla e Invsriavelmenle Iwando a uma concluslo

final, a ronquL&ta do poder pelo proklsriado.*

—Afonia de iworf# do capttattimti i a*% fMFWfitM

da Quarto Itit*rmacio*t*it, 103*

Numa siluncao em que milhares de Irabalhadores

portugudsee estao em greve em desaflo a junta

militar, ao governo provls^rlo e ao Partido Coinu*

nlsUp enquanlo que as demandas dllea estao con-

tradas num "programa mlnlmo' de 40 lioras seman*
als de trabalbo e um salirlo minima de 6.000 escu-

dos, a necessidadc de um tal programa detransicao 6

dbviA.

Domandas domocratlcas cm Portugal

Oemandas democraticas serlam de frande mi-

portancia em tal programa* £ notavel queaocondenar
o papel de traklor representado pelo estahnisfa

Partido Comunista, nenltum dos urupos de "astrema
esqueria,* nem mesmo o ostenslvelmente trotskista

LCI. prop&s a demanda por eleifues im&Jintas para

a escolha de uma a&simblfia constituintv* Ok esta-

UailUt, cerlamente t s5o pela asfiembleia constltuinte

...para daqui um ano
f
quando tudo estiver "paciH-

cado"! Lutar por eleicdes inicnliatas siftnifica con-

frontar dlretamente o poder da Junta e o governo

prcvistfrlo, os quals nlo foram eleitos por nin^cuem,

A luta por eleicdes lmedlatas sisnlllca LunMm
quebra da *aliam;a do povo com as forca* armadas,"

a pedra fundamental da polltlca do PCP nas dlUmas
semanas. Mas num pals que tern solrido sob a ta^ao

de uma dltadura bonanartista jior quase melo seculo,

esta demanda poderia f&cUmetite obter o suporte

Uma outra lmportante demanda democrAtica (

a demanda pela Ubvrdado incondtcional paraascoldn-
las e pela retirada lmedlata das tropas da Africa.

Particularmentc» depots da recente declaraeao Ui

S|)Ini3la acerca do problema colonial, a qual seyundo
um oflcial do exercito "levana Reracoes para im-

plementar t
" essa demanda tambcm implies numa

luta contra a Junta. Alem dlsso
f

ela pode Her usada
com elicicla para colocar uma cunha entre os llderes

socialistas e comunistas o suas bases- o PCP eci

PSP sao formalmente a favor da independence, mas
o Kovenio provlsfirio ao qua! eles ptrt^necem M
acha obrlgado apenas a neKociacoes. B

Um grupo para quern essa demanda ode especial

importantla 6 os soldsdos, Um exemplo de como
demandas democraticas em aparencia poJem crescer
numa confrontacao dlreta com a burguesia fol o

voto de uma unldade das forcas armadas en Tancos
decUindo que ela recusana a embarcar a Africa sob
quatsquer condlcdes {Luta Poputar

t
6 de junho).

Apesar de tudo. 61es volaram sobre a guerra. um
simple direito democrdtico! Para os milhares de
trabalhadores das colonias em Portuffaiessademanda
e tanibem de grande inleresse* Ao fazur consistente

agtucao pela Independcncla incondtcional, comunistas
podem demonstrar aos milltantes e trabalhadores

afrtcanos mais consclemes que o cammho para uma
real emancipa^ao nacional nau e atraves do nacional-



Porlo-vozot protostondo

prisdo do dirctor do

.LMl.o Popular, Soldonha

Sanches, em julho de 1974,

*\ »!.:

lsmo burgu&s mas atravtfs do Internacionallsmo

proletaries
Huje, uma profunda luta tern que ser combatida

10 redor das demandas. nao a cen&ura, por Ubtrdodt
de associa^ao e a direito de greve* Com d jtint.i

muvendo 51mullanearnente contra as grupos politico*

a esquerda do goYerao e contra opcranos cm grove,
essas demandas podem sorvlr para sobrepujar o
slndicallamo, mum* prevalente entre os operarios
como resultado da* traicie* do PCP, a apontar para
a necessldade de uma luia politica para protegar os
seuadtrcitoa democrat icos. Elaa podem taniWmcolo-
car uma cunha entre a Junta e secdes da pequena
burguesia, como quando alguns Jornais e mesmo o
Partklo Socullsta cxpreasaram dissansfncao sobre
o relmposi?ao da ^ensura (O S£cuto a 27 de junto).

Ainda uma outra importable detnandadomocrillca
soria a domanda pela expuls&odos criminosvsdadita-
durti satatarista das fdbricas e agendas estatafa, por
um jut^amento por tribunals popular&s dvmocrbticQ-
ment$ eteitos. Se completatucnte lmplcmentada essa
demanda levarla a dlssolucao do ajraralo do estado
burgues o qual, apesar da alegada dlssolugao da po-
iicia politica (PIDE) G totalmente uma criacao da
epoca salazartsta. Portanto ncm csta nem as outran
demandas democratlcas podem ser sattsfcitas som
a mohtllra^ao da classe operarla contra o estado

buifutft*

Demandas de transi^oo o luta

rovoluclonaria

No cumo das recento* graves, uma das demandas
malfi camuits era a partlclpacao dos trabamadores
na Kestao day emprosas. Enquanto que esta demanda
exprimo uma vasta desconllanea na burguusla

f
revo-

iuciooarlos dcvem salientar oseucontetidorelormista
o ao contrarlo dcvem demandar a Implantacao do

control* opardfior para expulsar todos os pat roes.
Esta demanda, por sen lodu, so pode ser impleinen-

tada atrav£s da criapSo Jo comisso&s op&rdrias
para adminlstrar o lug&r do trabalbo e organiKar
os Irabalhadorcs mima luta unlda.

AM agora, as proves {dos estalelros, industria
lextll. eorreu»s, relogeirou, transport) nao tivoram
nenhuma coordenacao central. A federacao sindical,

a Enleraindical, Uderada pelo PCI\ Km fieadoso'ljda-

mente do lado do governo na sabotagem d^ greves.
Para providcnclar coordena^ao a defosa das groves,
e ncces&drlo a formafao de um contttho nacionat
dos camit&s de £revvt cotnissoes operdrias

t e/c,
cujos delegados sao rvmouttwis <i quatqutr hora.

Tal conselho servina como trampoUm para O
lan^amento de grvvts para a obtvnoxo r/.: uma es~
cala mobtl de s&Idrios e hofQM eff trabatho (para
proteger a* tnassas trabalhadoras contra a Inllacao

e o desemprego), para mesmo pagamvnto para
mesmo trobalh*\ para um dobramenta do saldria
minima. Com monopolies glumes dttendo que nao
podem pagar o« aumentos & neccssarla tambem a
demanda pela inspecaa das registros tf livros das
tfmprtfsaj pvtos op#rdrio$

t pela expropriate dos
buncos, indiistrias e mortopd/vos sob controle

opordruu
Cruvcs militant! fe# por tats demanlas, serao na-

turalmente atacadas por tura-Brevesoritantiadospelo

PCP e por posslvel tnterven^ao do exerclto. Por-
tanto 6 nircetiaarta a demanda por uma d&fesa armada
dos piquet** de #r*w, SimultSneamenle 6 crucial a
organtaa^ao do trabalbo dentro das for^as armadas
para ganhar os soldados, airavfs da formal U

comitGs de soldados v marinheirost Llgatios ao umvj-

mento oporlrlo.
E na medlda que a luta aumenta, as guardas di

defesa operarla devem ser translormadas em mtttcias
operdrias uniilcadas. conselho central dos comitos



do grove o comnussoes operArlas devem funcionar
como um poder alternative w>mo urn govern*) operarlo
opufitu a Junta milltar e ao govcrnoprovtstirioda bur-
gucsta, Em outran palavras, devem ser transformados
em Soviets, a semente de urn ostadoprolelario future,
que criarao uina situacio d** dualtdado de poder, Mas
isso nao ocorrera

1

espontaneamente, mu requera
aclma de tudo a inLervcncaudopartklorevoluclonarlo,
sua influcncla sobre a malorla dos dectstvoG selores
da classe opcrArla e cunsequentemente sua matorla
nos Soviets,

Como Mane notou no "Manifesto Cumunlsta," toda

batalha de classe 6 dltlmamente uma batalha potltlca.

As virus demandas democrfllicas e transiclonals

devem ser gcneralizadas em urn programa de lula

de classe contra o regime burgues, e centrallzadas

na demanda porum govGrno operdrm haseado fffl

comissoes operdrias tteitQ* dumucebUcamentQ (so-

viets), o qua! Iri exproprtar a classe capltalista e

destrulra o estado burgu&a.
Todavu, csta demanda nao deve ser delxada aus-

pensa no espacocomoum 'program* maaimo" para urn

futuro dlstante, Presentemente u principal obsUoilo
para a Indpendencla polltica da classe operaria da bur -

guesla e o eatallnlsta Particle Comumsta o quol est!
particlpando no governo provisorJa de colaboracao
de classes. Trotskistas devem demandar que o Par-
udo Comunlsta se separe de Splnola. O PCP podera

realmente ser forcadu a fazer tal separacao mim
futuro nao muito distant*, ao tentar p6r distancia

entre si e os altos oflclais do governo, sem alterar
de mancira nenJtuma Q sou comoUmmto a reformlsta

polltica de colaboracao de classes* Umderaentochave
em expor a polltica prd-capltallsta do PCP, c em
atrair o suporte dos operarios que a apolam na

dlrecao de urn autentico partido revuluctona>l<i de

vanguarda, e a demanda paraacriacaodeuma orgam-
sacao unitAria da classe opera

1

rla portuguesa como a

forma organ! zacional da dualidade de poder.

Outras demandas political muito importances, que

devem ser feltas s5o: Portugal fora da OTAS9
*

Abaixo o Pacto tb4rico. A particlpacao do PCP num
governo de coallxao llgado a pactos mllltares antl-

comunlstas nao e apenasum escandolo de prlmeira
magnitude, mas um real perlgu drgde que e da
Espanha e da OTAN que intervencoea estrangeiras

para esmagar as massas portuguesas provavalnivmr
virlo. As conversacde* secretas de Splnola com Nbwn
na semana passada sao uma indlcacao deste ponto
ubvio.

Presentemente as ffircas armadas portuguesas nao

sao provAvalmente muito confldvels para a Junta usa*
las contra os trabalhadores. Numa crtse, a burguesia
poderla apelar para o exerclto espanhol por Jjuria,

uma eventualldade para a qua! Franco ]a estft se
preparando—ve)a a demlssio do liberal -

Die/. Ale-

grla, mliilstro de defesa da Espanha, no mw passado.

Hal neste caso as foreas do naclonallsmo poderla

m

se allar com a classe operdrla Ja que e ibvlo que

a *a]uda" espanhola stgnUicaria o flm do enlraque-

cklo estado portugues. Portanlo a agLiacao contra a

OTAN e o Pacto iberico e uma luta crucial contra o
desenvolvlmimto da contra-revolucao burguesa.

MRPP: RgvoIuqoo om dols estagios

Maolsma A uma corrente reformlsta nomovtn-
operArio, uma varlante "tercelro mundo" do estalln-

lsmo^ Mao tern consistentemente se oposto fi estra-
tfgia lentnlsta-trotskista da revolucao proletarla nos
palses atrasados, na qual a classe opcraria llderarla
us camponeses o outras camadas exptoradas da popula -

cao na soiuciko das tarefas nacional-demucriticas
da revnlucao burguesa ao estabelcccr um vstado
op*rdriQt ao mesmo tempo que unlrta as tarefas
soclalistas. Mas apesar de seu atraso. Portugal nao
v um iiali d i *terceUnJ mmdfi>*

t
lb t«n una clauti

operirla grande e e um pais impeiialista, embora
se)a um de um tlpo bastante patetico. Sob essas elr-
cunstancias quase nada distingue maolsmo do vs-
talttitsmo moscovlsta do PCP.

Uma consequencia dessa amblguldadeeaexlstencla
de um nilmero de grupos "maolstas de csquenla* nos
palses avancados, Um desses grupoa e o MRPP, a

Ittftlor organlaacao a esquerda do PCP. O MRPP dix
que "a revoiucao esti na ordem dodla" e "a classe
dominant? Jl nao pode Rovertiar.* Mas ao mesmo
tempo file dcclara que "a classe operiria alnda nao
esti em condicoes de o poder tazcr i&* {Luia Popular,
6 de ]unbo). A solu^ao £ simples para qualnuer estaltn~
lata bem versado; Portugal deve ter uma revolucJo
"democrAtica."

Num tdvel geral, a estralegia ntaotsta £ dlflcil de
ser dlstingulda do pr6"-Mo»cou PCP

*A misaia do partido da classe operarla^o de aplicar

a leurUi Clentlftca do pmletarlado as caracterbtl^as
^oQcretas da revulucau no aeu pats. No caso di Por-
lujil, a (nflr atual da revulueao e a da Hevalucio
Oemocr^Uca e Popular e naot como querem os
IrotskLstas e outrot oportunlstas, a fase da revoiucao
sociallata ji.

"SlgnUlca lulti que para User a rrvolucao sr^cialiiita,

a classe operlrlaportugutfsa terndeconqutit.iriT^vU-
mcnic crrto* objtuvoa LntormMlov, apartirdosquais
se pode preparar e lan^ar na conqulaia dos scus ob-
jitlvus DnsiS. KsBGftnbjctivosin!ermedk>BsifioPao

d a

Paa, a Terra, a Llbcrdade, aDvmocracu * tndepen*
Jtriela National.*

-Luto Popular, C de junho

Todavia
f
num nivel Ugeiramente mals balxo t a Uder*

ancado MRPP tentadar uma Interpreta^Sode "esquer-
da" a esse slogan da HevuIucaoDemocr&Ucae popular*

Enquanto que Mno concluiu dasuposta'lnabllidade'do
proletariado de tomar o poder que a ahanca com
Chiang Kai-shek devia ser foita

J os maoistas Portu-
gueses tenlam uma imHaca'o mecSnlca da polltica de
Lenin durante a Revoiucao de Outubro de 1917.

isso cria dlflculdades, )5 que como Lenin dlsse
claramente nas "Tescs de Abril," objetlvo dos
bolchevlques em 1017 era condutir uma revolucio
proMdrla (t* nAo popular-democritica"). E&sa post-
c5o (trolsklstaj * refletlda, embora duma tnaotlra
dlstorclda t em alguns dos pronunclamentos duMRPP.
Por exemplo, explicando suas demandas principals
Uedlx.

'Para o povo sd o progranta popular rrroli>cionlrio
tnteresss, sA ele pfie ftm a toda a eaploracao. O PXO
pela exproprlacaodos moncjpOJLOseicrandeskTnuresas
por parte da classe operaria, a PA/. pvU compleij
independeneiapara os povos das colonlaa eoregresso
dos soldados r a TERRA pela cunlLscacao dos bensdos
UiiruiEtilrio* t camponeees rlcos e sua distnbuicio
peli>s j&salArladoa agrlcolas r campooesea pobres,

a LIBEROAOC para o povo e a dlladura sobn- a

burfuesla, a DEMOCRAClA pela constUuicao das
organUatdes pupularea cm Argioa ae Estado * de
Poder; a INDEPENDENCIANACIONALcomaejqwlsio



dua imperialist** de clma do polodv Portugal-* Isto

casnlaho da ftevulurao Popular.

"O PAO, a PAZ, aTEHRA, a LIBERDADE, j 0EMOC-
KACIA e a INDEPENDENCE SACIONAL, Di'iuwim

podor da bursut-su ptaliri ilar ao povo. So os oper-

drioa, camponesi?Si Jufvns
f

mulliarea, soldado* c

resumes clementus dopovu»sob a direccio mimpar-
tide marxista-lrnint&U-maolftta c orfwiltado* _numa

podcrosa frenle popular rcvoluciotulria, poderaopor
flm ao puder reaccionarfo da burfueflia ** conatruir

urn pouer popular, urn «o*rrno popular, uma ditadura

popular, uma RcpGbllca Popular."
-Lufa Popular, 6 de Junlio

A pritica real do MRPP esta mats do acOrdo 000
sua linha gcral estalimsta e cm compieta contradlcio

com esse falatdrio do esquerda. Ou faio, na recente

onda di? gruves, ele Suportou oobjetivo cent ratde unio

semana de trabalho de 40 boras, uma demanda

claMica do "programa mlnimo" social -democrata/

estalimsta.

Entretanto, na miotacan acima, as modtdas pro-

postas resuliariam, se fossem levadas a i:aba, na

destruicao do ostadc burfhilt, e Bpenr das ramasias

acorca do alRum eslagio Intermedia "popular
drmocratlco* resultarla na criaeSo de algoma versffo

defonnada dc um cstado operirio. O lato do que o

MRPP nao a#lta em nenhum lu^ar pela formacaode

comiasoes operirias democraticami»nte eltntas como
a JundDcao do future cstado sovietico uma indtcac.au

de que esses maolstas tern em mente um estado

operant* deformado burocratlcamcntc no modeh 1

chines*

Todavia a demanda deles, pola expropriacio dos
monopolies e deslmicao do estado burgues conslltue

uma eontradicao que pode ser usada por revolucio-

nJrios para tornar claro as massas (e aos proprtos

militaries do MRPP) qual £ ocouteudorealda poiltlca

maoisia. Por excmplo, durante a greve iul Ustiave

em maio. um partWo bolchevique terla desaliado o

MRPP a Juntar-se com ele na demandapela ixpro-

prlarao do trusie CUF Iquc « dono dos estaleiros),

uma deinandaqui. ; . 1
.

: ; . ; t.,r em harraonia com o
programa don maolstas. Se eles se recusassem e

inslsUssem pela demanda "minima" do 40 haras de
trabalbo semaiuifi.oniaii a.sprolen5oes'esquerdisias"

don maolstas serlam eamosta como um simples

hlpocrlsia*

PRP; Guerrllhismo trabalhismo

O Partido RevoluclonAriodoProletttrladu/Brlgadas

RevolucionHrlas e maior dos grupos do "oxtroma

usquerta" depos do MRPP, e em muitos aspecios um
fonomono tinLco* De uma manelra geral Sle poder bbt

chamadu *easlriala*trabalhiSla',-uma estranha com-

blnacao |a que os oastrtstas tcotaUD subshtutr *i lula

das massastrabalhadoraapelo bando guorriLliista, e

trabalhistas verdadciros rebocariamatrasdasmassas

cm qualquer ocaslao possiveh Mesmo assim, e

prectsamente cssa combmacao que A a ess&m-U
do PRP.

5ob a sevora repressao da dHadura salazarlHta o

PRP escolheu nio tentar mobiUzar as massas ao

redor de um programa de demandas domoerdtlcas

e tramitclonials—pur exemplo, liuerdade para formar
slndicaios e Uberdade de impreiisa. Em vet dlsso

ele escolheu a racecucao de atos terrorlstas lsoludos

tats como explodir quartels-generais do ex6rcito,

estaeoes de suprimeiito e navios de icuerra. A explt-

caoao que o PRP deu para essa tltlca terrortsla tcm
uma intercsaante lisacio com a sua corronie prltica

tratalhlAta. ele fle concentrava em terrorlsmo porquc

"era sobre aquilo que os trabalhadores estavam

fatando" lentrevista com Isabel do Carmo, diretor

de Hevolu^co),

(No contexto de uma guorra colonial e de uma
dltadura bonapartista, atos de sabotagem nio sao

sem importancia, Mas a perspeciiva chave deve
conttnuar a ser a oreanitaeao da classe operarla

para a derrubada da bur^uesla. A recusa dos osliva-

dores em carregar armas e suprlmentos para a

Africa serla, por exemplo, multo mais eficionto que

a ejqilosao de um navto.)

Agora o PRP acredlta que a fa«o terrortsla acabou,

]* que o golpe do 25 de abril "flxer(aml da classe

operarla o principal motor da evolucao e desenvolvi-

mento futoros da situaoao polltica em Portugal*

(Aevci/HfiKr, 1 do junho)- Aprlncipaltarefadomomenio

e a organlxacao dos trabalhadores ao redor de de-

mandas slndicais economistM

"Hi Que interprrtar atmplMnwrte oa anseios pro-
fundus das Glasses trabalhadoraa e enunciar em
trrmos claros as suas reiYindicacbe* polttlcas. A
queslao * dc organixar por toda a parte as trabalha-

dores, cm primeiro lugar a classe Qpftrarla a volts

de obJeUvos « dr palavras do ortem Justas. 36
asstm se podcrJ construir a neccaslria c Imprescin-

dfrcl unldade do prolctarlado, mdvpeodentcdepartidos

c gnipos polfticus."

—Affoofu<^o, B do junbo

A dltlrna frase nao e acidental, O PRP exphca que
"oti trabalhadores tiuma particular (alirica saberao

melhor o que eles querem do que qualquer partido

politico, inclulndo o PRP" (entrevlsta com Isabel

do Carmo). Coraeca*sc a pensar se o "PartWo Revo-
luclonirio do Prolotarlado" lem alguma raaao para

vxiatfincta ou nio!
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Na reahdade o PRP 6 dedicado A promocoo do
tfsquirmas faijitluraUalu de *auto-gestau,* e clogU
a greve do* trabalhadores da fabrlca Lip na Franca
no ano paasado. (Veja TO Workvtt Vanguard No. 42 t

12 de abril di 1974. a tstdrts da oomoagrmloi
traida^) Ao contrario dos diligent** slnldcals ca-

t61ico*i que ltderaram a grove na Lip, o PRP dtt que
trati comtttfO .1 revulucao soclaltsta. O "Manifesto

ao proleturtodn portugues" puhUcado em 12 de mam
pelo comite central do PRP tormina com slogans

*P«la total destruitao do aparelho de estado fascista,

Pela ah am;a dos suldados e marlnholros com OS
uibaihadorea organi*ados cm luta pclu soclallsmo,

Pelo unldade revoluclonirla da classe operAria. Pela

i voluc&o socialiGla, Pola ditadura do prolctartado,

Palo LnteroacJooaltsmo prolctdrio*-

Aqui exist e itiuito puuca clareea marxtata, mas o
PRP parece catar diaendoque vie nao quer simples-
mentc urn programa minium O problema £ que ele

nao consegue Ilgar as demandas democratic**

fflndicais ao seu programa mixliuo. Aqut tambera
cxiste uma contradieao que podc ser explorada. Ao
apresentar urn programa de demand .. 'smsieao,

trotakistas pod em apontar a esses eostrislas-trabal-

hlstas que, nao lmporta quantas vexes eles rfpttttH

ditadura do proiclarlado, Ales nao ganharao qualqui. r

colsa enquanlo eles nao llgarem as lutas presentos

da classe opcrlria, com a luta pela revolucim

prolctaria.

LCI: A reboque do 'novo vonguorda
de masso"

a Lifts CottUDlsU toiamacJonaUsta (LCI)| que au-
porta a maioria eurupeta do'SecretarladoUnnicado,"
* o Gmco grupo cm Portugal que so proelama
trotaklsta. Enquanto que a LCI suporta as posicoes

e actwa adventuristaa dos oulros alillados do Sccre-
tanado Uuiflcadu Icomo a confrontaeao da Llgue
Communist? com a pollcla Irancesa por ocaslao
de urns retmlfo fasciata em |unbo da 1973, ouo
"fiupurti! totaJ* da LCR espanhul ao assasstnaUi do

prlmelro ministro espahnol par uma urtfantxaeao

nacionallsta vasca em dexembro), ela rejeitaterror-
lsmo para Portugal apesar do FatO qua taio a*

tsta Udo urn grande suporte por outras orgaiileacoes

de caquerda.

Da mesma mam.*ira, a LCI afirma que o unico
camlnhd pan j raroluf&o portuguesa e atravis da
organitacao da classe opcrarla. a realmcnte ela

toma uma atltude abtitenctonlsta para com as lutas

estudantia. A orgao da LCI CObt&tn rifmandas pro-

gramaticas taJs coiuo uma ascala mobll de satarios
e horas de trabalho, abcrtura dos livros da IndUstria,

exproprlacao da inddstrla sob contr&lc operlrlo,

mlllclas opvririas i drfesa armada dos plquctes

e a cnacaci de "comlstioes unitarlas de lutaoperarla*

a serem transformados *em orgamsntoadedualklade
de poder no dectirso do dt*rrumbamenlo da ditadura"

("Problemas c^rais da eslrat^gla revolucioniria. -

Ac(tio CammWQ No. 2, reverelrode 1&74). No papel

a LCI tenta manter uma iprCDOla de ortodoxla

trotaklsta.

Eturetanto nas acoes praticas tudo sc modlhca*
A LCI acrtdita, junto com o seu mentor Ernest
Mande) t que *;xiste uma "nova vanguai\la de massas*
que loeulou do relormismo e necessiU apenas
ser organixada para a luta. Na malor parte da
Europa Oeidental, essa leona leva a uma pritlca

que cm certas ocaslbes podo mesmo adquirir certos

iratos aventuristas, porque licar-lhes a reboque
da Juventude gMYarlSU*maOlStS da nova esquerda,

Mas numa ^ituacao pr4}-revolucionarla em Portugal,

a meama teorla tern conaequenciaa reformlstas. Da
tntsma mantlra que *> mrpp e o PRP av recusam
a dtimundar qualquer colsa alem de uuia semana de

40 horas de irabalho sematial, a LCI se abstem
sistirmAtlcamentL- do propOr demandas pollttcas no
eonUodo das %,rev*s+

A ilniea demanda polltica que ela propds ate agora
lol por conlrile oparlrto. Miis mesmo isso i uma
questan esporidiea* Numa entrevistaeomum reporter

deste loriudj um porta-vor da LCI disc que esta

demanda deve ser levantada *$& quando a sltuaeao

autorlza." Por ttttnpIOj "toi posslvel demandar
contrdle operirlo no rontexto da greve da Times"
mas "apenas em conversacoes pessoals com os Ira*

baUudores."

Os trabalhadurus |K>rtu«ueses|l(oramal^mdossas
demandos. Oemandas por um salario mtnlmo de
6.0O0SO0 e 40 horas semanais lem sido eomum em
muita& greves desdeogolpe, oscartelrosdematvlaram
35 horas semanais e os trabalhadoresda Timex in*-

stituiram 40 lioras semanais por £les mesmos.
Trabailiadori'S tcm eatado tateando em dircv^O a
demanda por contrflle operarlo, embora eles tenluin

dido IsdualdM pelo PCP irm lormulac^es reformlstas
como **l< U tli Ij '^icao na administravao." Tcclavla a

LCI declara que t* "muito cedo" para levantar de-
mandas pollucas.

Ov fato o opustu £ a verdade* Durante a grevc

na Lisnave no Oltlma semana de maio
t por exemplo,

necc&sirio demandar nao apenas controle oper-
Srln [*m oposlpao b partjripacao na administrarao,

ou "auto-gesta^"), mas tambem uma Itftacao corn cumt-
ssoes operanas e comues de greve em outras
labrira/^ em ^reve. as quals Inrlukam os trabalha-

dores de transporte da Llsboa, operands teitels,

trabalhadorcs da Timex, etc. Um orgao sovictico

de dualId adi de poder poderla ter emergldo de um
com it- ciDtral dc cumkss&cs de greve e romlsaoea
operariast que poderu organlaar .. reitttlncla da
clause operaria aos pianos contra-revoluciunanos da
junta. Em restimo, o Program* de Translcio nio e

simplesmi.ntL palavraa no papel, mas a frrramunta
chave da tntervencio no movimento de massas para
tlrar os operarios da iniluencta dos presentes falsos
llderes rvformwias. m


